
 
 

 
 

 دژ بە توندوتیژی لە سەر بنەمای  جێندەری رەنگاربوونەوەبەڕۆژەی  چاالكی و  16  -ڕاگەیاندنی هاوبەش 
 

 خراپتركردوەلە عێراق دا  جێندەری  توندوتیژی لە سەر بنەمای  19كۆڤید 

زیندوو   جێندەری  دژ بە توندوتیژی لە سەر بنەمای ەرەنگاربوونەوەب چاالكی و  ڕۆژەی 16لەم ساڵ دا، كە جیهان یادی 

بارودۆخیكی بێ هاوتاو شێوەدا بەڕێوەدەچێت. پەتای لە  تشرینی دووەم دا دەست پێدەكات 25، كە لە د دەكاتەوە و یا دەگرێتڕا

ژیان كۆمەڵە رێكارێكی بوونی داڕشتن و گرتنەبەری  ) ڤایرۆسی كؤرۆنا( ، حكومەتەكانی ناچاركرد بە پێویست19كۆڤید 

خەڵكی ،بە  هاموشۆکردنی داخستن، قەدەغەكردنی هاتووچۆ و بەربەستەكانی تری رزگاركەر بۆ تەندروستی گشتی لەوانە، 

یە ببێتە ەبۆ ژنان و كچان، گرتنەبەری ئەم  ڕێكارانە لەوان مەبەستی زاڵبوون بە سەر باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەكەدا. هەرچەندە 

 و لە دەستدانی ژیان. جێندەریتوندوتیژی مەترسی سەرچاوەی زیاتركردنی 

ڕاپؤرتە جیهانی و هەرێمایەتییە نوێیەكان،  زیادبوونێكی ترسناك و نیگەرانكار نیشان دەدەن لەدۆزەكانی  توندو تیژی لە سەر 

گەڵێك لەو ڕیكارە پێویستانە بۆ كونتڕۆڵ كردنی . وتیژی خێزانیدلە ماوەی پەتاكەدا، بەتایبەتی تون  جێندەریبنەمای 

پاراستنی خۆیان لە   بۆ ان توانای ڕزگاربووگەورەیان هەبوو لە كەمكردنەوەی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەكە ، كاریگەری 

 دەستدرێژیی كاران و دەستڕاگەشتنیان بە میكانیزمە كانی  پاڵپشتی و یارمەتی.

زۆر ڕووداوی  ژمارەیەكی (GBVIMS) جێندەریعێراقیش بەدەر نیە لەمە. سیستەمی بەڕێوەبردنی زانیاری توندوتیژی 

كان  سێ یەجێندەریتوندوتیژییە  ڕووداوولە كۆی تۆماری هەموو  دا. 2020توندوتیژی ریپۆرتكراوی تۆماركردووە لە ساڵی 

 –بە تایبەت خاوەن پێداویستییە تایبەتەكان  -سەرەڕای ئەوەی كە ژنان و مندااڵنی عێراق .  بەشی  توندوتیژی خێزانی بووە

زانی بوونەتەوە، ئەم ژمارانە تەنها نیشاندەری ێرووبەڕوی ئاستێكی بەرزی مەترسداری توندوتیژی خ و بەر لە پەتاكە، پێشتر

ووداوانە ڕش كە ژمارەیەكی زۆری ئەو اوكردنی ئەوەلوتكەی كێوەبەفرینەكەی ناو دەریایە و مشتێكە لە خەروارێك، بە ڕەچ

 ڕیپۆرت نەكراون.

برەوی هۆكارەكانی توندوتیژی دژ بە ژنان و مندااڵن بكات و  ئێمە  داوا لە حكومەتی عێراق دەكەین كە چارەسەری ڕیشەیی 

  یكردنیان لە بڕیاردان دا، لەوانە ش بەشداریكردن و بڕیاردان لە رزیاتر بدات بە ڕۆڵی ژنان لە سەركردایەتی كردن و بەشدا

 کەمکردنەوەى ڕەگەزى ونەهێشتنی توندوتیژی لە سەر بنەمای پێویستە ۆییەكان و دۆخەنەخوازراوەكان دا.قەیرانە مركاتی 

 كچان ، چونكە زۆرێك  لە ژنان و  بێت  حكومەت  كارەكانی  یئەولەویەتلە بە بایەخترین    وەاڵمدانەوە كردارییەكان  مەترسییەكان و

كە دەناڵێنن    وەەست كەمی و نەبوونی ئەو یاسایانەبە د  ئامانجن بۆ توندوتیژی و چەوساندنەوە و خراپ مامەڵەكردن و  بەردەوام  

 . دەکەنلێپرسینەوەش لە  دەستدرێژكاران  و نیانپارێزدە

بە سزاگەیاندنی تاوانباران و  جێندەری توندوتیژی لە سەر بنەمای    حكومەت و پەرلەمانی عێراقی هان دەدەین بۆ كۆتایی پێهێنانی

هەست بە  ئاسایش جێندەری   توندوتیژی لە سەر بنەمای شوێن و ژینگەی پارێزراو ، كە ڕزگاربووانی  و دروستكردنی

 وئارامی و بەتوانایی و گەشەكردنی خۆیان بكەن .

، لە گەڵ حكومەتی كاربكەین  نەتەوە یەکگرتووەکان دەزگای یەك  وەكپەیمان دەدەین لە پاراستنی كاركردنی پێكەوەیی دا، 

وون لە بۆ دڵنیاب ، كۆمەڵگەی مەدەنی ، كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و  هەموو هاوبەشەكانو حكومەتی هەرێمی كوردستانعێراق 

 سەرانسەری عێراق دا. لە  پاراستنی ژنان ومندااڵن
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 ڕێكخەری جێگیری نەتەوە یەكگرتووەكان و ڕێكخەری مرۆیی  لە عێراق سۆالرانۆ: -ئێرینا ڤیاچكۆڤا

 لە عێراق UNFPA سندوقی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ دانیشتواند. ریتا كۆڵۆمبیا، نوێنەری  

 لە عێراق UN Women  بۆ کاروباری ئافرەتان نەتەوە یەكگرتووەكاناژانسی ئ ، نوێنەریدینا زۆربا

 لە عێراق UNDP حمەد، نوێنەری جێگیری بەرنامەی گەشەپێدانی نەتەوە یەكگرتووەكان ەزینە عەلی ئ

 لە عێراق  UNHCR فیلیپا كاندلەر، نوێنەری كاروباری پەنابەرانی نەتەوە یەكگرتووەكان 

 لە عێراق  UNICEF حەمیدە السێكۆ، نوێنەری ڕیكخراوی یونسێف 

 لە عێراق  WFP عەبدەڕەحمان مەیگاگ، نوێنەری بەرنامەی خۆراكی جیهانی 

 ( لە عیراقOHCHRدانیال بێل نوێنەری کۆمیسیاری بااڵی مافەکانی مرۆڤی سەر بە نەتەوە یەکگرتوەکان )

 ئەردەنلە  ، سەنتەری چاالكییەكان UNOPSیونۆپس ئۆفیسی  بەڕێوەبەری ، اکرم  موحەمەد عوسمان 

 

 


